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1. Inleiding 

Voor u ligt het verslag van de activiteiten en behaalde resultaten van de Koninklijke 

Nederlandse Algemene Schermbond en haar commissies voor het kalenderjaar 2007. Dit 

verslag zal wat beknopter zijn dan de voorgaande jaren, en dat is een bewuste keus. Het is een 

van de vruchten van de samenwerking met de Nederlandse Handboogbond. Deze laatste houdt 

in haar jaarverslag veel beter rekening met de stortvloed aan informatie die tegenwoordig op 

ons afkomt en kiest voor een snelle en compacte manier om informatie te communiceren. Een 

beknopte presentatie van de relevante gegevens trekt uiteindelijk meer lezers dan een 

bloemrijke hervertelling van gebeurtenissen waar we immers met zijn allen bij zijn geweest 
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2. Samenstelling Bestuur en Commissies 2007 

 
Bondsbestuur  

Wiebe Mokken Voorzitter 

Huub Stegeman Secretaris 

Alexander Heeren Penningmeester 

Anton Oskamp/Etienne van Cann* Bestuurslid topsport 

Dinie Meijer-Evers Bestuurslid breedtesport 

  

Scheidsrechterscommissie  

Etienne van Cann/Anton Oskamp* Voorzitter 

Teun Plantinga Penningmeester/Sabelcoördinator 

Martin Ariaans Opleider 

Arjan van Viegen Degencoördinator 

Ischa Mooren Floretcoördinator 

  

Touché  

Sacha Janssen  Redactie 

Dirk Laucke Vormgeving 

  

PR- en Promotiecommissie  

Servaas Smulders  

George Derop  

Rudolph Francis  

Olivier Van De Post  

Michiel Uitdehaag Webmaster 

  

Commissie Opleidingen  

Dinie Meijer-Evers Voorzitter 

Henne van Es Opleider 

Frans Hoeberechts Opleider 

Herbert Hoogers Bondsbureau 

Martin Booiman NOC*NSF 

  

Taakgroep Veteranen  

Dinie Meijer-Evers Voorzitter en vertegenwoordiger EVFC 

Oscar Kardolus  

John Hartings  

Eric Dobbelaar  

Joop Pompe  

Jan Somers  

  

Werkgroep Jeugdbeleid  

Andries Toth  

Georges Derop  

Martin  Ariaans  

Ad Mol  

Koen van Uitert  

  

Taakgroep Gehandicapten  

Bep van Pol  
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Chefs de Delegation  

Alexander Heeren  

Martin Ariaans  

  

Fysiotherapeuten  

Peter van Gils  

Linn Willemsen  

  

Coördinatie floret  

Arvid Oostveen  

Bertram Bouthoorn  

Jeroen Divendal  

  

Coördinatoren sabel  

Tijmen Ros Heren sabel 

Jean-Marie Stam Dames sabel 

  

Kascommissie   

Ed Kooiman  

Adri Borst/Chris Braun*  

-/Annie Kroon*  

  

Medische Commissie/Doping  

Remco de Cuyper Voorzitter 

Adri Borst  

Pieter van Gilst  

  

KNAS Wedstrijden  

Oscar Kardolus  

  

KNAS Internationaal  

Nancy Peppelenbos/Anton Oskamp**  

  

KNAS Materiaal  

Cees Boon  

  

Bondsdirecteur  

Rita van Driel  

  

Topsportcoördinator  

Herbert Hoogers  

  

Bondscoach Degen  

Roel Verwijlen  

  

Bondscoach Floret  

Rorik Janssen/Arvid Oostveen***  

  

Tijdelijke Sabelcoach  

George Dérop  

  

Bondsadministrateur  

Marina van Zon/Bart Sterken****  
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Verenigingsondersteuning  

Ab de Jong  

  

Vanuit de KNAS hebben de volgende personen zitting in het bestuur en commissies van de EFC/CEE 

Bert van de Flier Penningmeester EFC/CEE 

Rob Wolthuis Lid scheidsrechterscommissie EFC/CEE 

Oscar Kardolus Lid veteranencommissie EFC/CEE 

  

Namens de KNAS hebben de volgende personen zitting in het instituut sportrechtspraak 

De heer J.M.J.M. Doon  

De heer N.J. van der Werf  

De heer S.J. van Sluis  

De heer N.G. van Wijk  

  

Ereleden  

De heer E.M.J. van de Flier  

De heer P. Kal  

De heer H. Kenter  

  

Leden van Verdienste  

De heer H.G.C.M Crooijmans  

De heer P.W. Peeters  

De heer B. Verwijlen  

De heer Olaf Kardolus  

De heer Arwin Kardolus  

De heer H. Ter Weer  

Mw. S. Tol  

De heer S. Ganeff  

De heer Oscar Kardolus  

 

* Wisseling met ingang van ALV 2007 (23 juni) 

** Anton Oskamp neemt deze taken waar na het vertrek van Nancy Peppelenbos 

*** Arvid Oostveen is de tijdelijke vervanger van Rorik Janssen na diens ontslag. 

**** Bart Sterken is de opvolger van Marina van Zon 
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3. Ledenbestand  
 

Situatie op 31 december 2007 

 
 

In 2007 werd één schermvereniging opgeheven: s.v. X. te Utrecht, en één schermvereniging 

opgericht: s.v. Haarlem. 

 

Conclusie  
 

We verloren 39 leden ten opzichte van het vorige jaar. De lichte daling uit de afgelopen jaren 

zet door. Omdat het een lichte daling blijft, is er wellicht geen reden tot paniek en betreft het 

gewoon een natuurlijke cyclus. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. 

 

Op deze plaats trof u vorig 

jaar enkele speculaties over 

de reden voor dit ‘aftoppen’ 

van de groei, die in de ALV 

nog tot de nodige discussie 

hebben geleid. Dit jaar valt 

daar weinig anders aan toe te 

voegen dan de constatering 

dat, voorzover het in onze 

gezamenlijke (de KNAS, de 

verenigingen) macht ligt, we 

stappen ondernemen, maar 

dat het effect dus blijkbaar 

nog op zich laat wachten.  

 

Het is nog te vroeg om te concluderen dat rond 2500 ergens de absolute top zou liggen wat 

betreft het aantal schermers in Nederland, al zou men de bovenstaande grafiek natuurlijk ook 

zo kunnen lezen.  
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4. Activiteiten Bestuur 

In het bondsjaar 2007 is er één Algemene Ledenvergadering gehouden op 23 juni. Het 

bondsbestuur kwam elke maand bijeen, behalve tijdens de zomerstop.  

 

Belangrijke zaken in het bondsjaar 2007 waren: 

 

Herstructurering van de materiaalvoorschriften 

Hoewel het voor sommige mensen even wennen was, kunnen we toch trots zijn op het feit dat 

onze veiligheidsvoorschriften voor het materiaal geheel aansluiten bij de internationale 

normen. Dat dit noodzakelijk was, bleek uit de alarmerende geluiden die ons bereikten uit 

kringen van de scheidsrechters. Zij werden steeds vaker geconfronteerd met vragen van 

buitenlandse deelnemers op Nederlandse wedstrijden. Voor onze buren uit het zuiden en het 

oosten was het natuurlijk steeds moeilijker te begrijpen waarom hun Nederlandse 

tegenstanders wel met minder veilig materiaal tegen hen mochten schermen. Deze aanpassing 

past geheel in het beleid van het bestuur dat gericht is op een optimale aansluiting van het 

Nederlandse schermen bij internationale standaarden, zodat dat in elk geval een sterker 

internationaal profiel niet in de weg hoeft te staan. 

 

PITS 

Naast de positieve resultaten die de schermers wisten te behalen in 2007, is er helaas ook 

minder plezierig nieuws te melden over PITS. Het bestuur en de bondsdirecteur hebben te veel 

tijd en middelen moeten besteden aan conflictbeheersing. Ongelukkig genoeg raakte de 

arbeidsverhouding met de bondcoach floret, de heer Rorik Janssen zodanig verstoord dat het 

bestuur zich genoodzaakt zag vroegtijdig afscheid van hem te nemen. 

 

Gelukkig waren de duels die op de loper werden uitgevochten vaak wel zeer de moeite waard, 

en mogen we tevreden zijn over het eindresultaat van PITS. Het bestuur betreurt echter nog 

steeds dat zo veel energie en middelen die aan resultaten op de loper hadden kunnen worden 

besteed, naast de loper verloren zijn gegaan. 

 

Samenwerking met de Nederlandse Handboogbond en de Vijfkampbond 

Ook dit jaar weer is gebleken dat de samenwerking, met name met de NHB, zeer vruchtbaar is. 

Onderzoek door externe consultants leverde een bijzonder positieve beoordeling op, en 

inmiddels wordt onze samenwerking door NOC*NSF aan anderen als voorbeeld 

voorgehouden. Ook binnen de KNAS werpt dit vruchten af. Door de toenemende 

professionaliteit van het bondsbureau kunnen steeds meer routinetaken daar worden 

neergelegd, zodat het bestuur de handen vrij heeft om aan concreet beleid te werken. 
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5. Activiteiten Commissies 

Redactie Touché 

De redactiecommissie heeft het officiële bondsorgaan Touché in 2007 drie keer gepubliceerd. 

Medische-/dopingcommissie 

Er zijn 19 dopingcontroles uitgevoerd. De controles zijn tijdens wedstrijden en trainingen 

uitgevoerd. Bij geen enkele controle zijn sporen van als doping aangemerkte middelen 

aangetroffen.  

 

Er hebben zich geen noemenswaardige medische incidenten voorgedaan in 2007. 

Instituut Sportrechtspraak 

Er zijn in 2007 geen zaken aanhangig gemaakt. 

Commissie Scheidsrechterszaken 

Opleidingen 

In 2007 is de organisatie van een opleiding tot nationaal scheidsrechter gestart. De cursus 

worden afgelast vanwege een te laag aantal aanmeldingen. Er is één opleiding tot 

clubscheidsrechter georganiseerd. 

 

Workshops 

In 2007 zijn twee workshops georganiseerd:  

1. Onder leiding van de Lutz Schirrmacher (Scheidsrechterscommissie EFC) is voor de 

internationaal actieve scheidsrechters floret een tweedaagse bijscholingsworkshop 

gehouden. Op de eerste dag heeft Schirrmacher een seminar verzorgd. De tweede dag 

heeft hij de scheidsrechters tijdens hun werk op het RANA toernooi (FIE 

Satelliettoernooi) geobserveerd, beoordeeld en gecoached. De workshop is gefinancierd 

door de EFC. 

2. Op de Kaderdag 2007 is een workshop voor alle scheidsrechters georganiseerd. Deze 

workshop had als titel “Presentatie versus Beïnvloeding”. Naar aanleiding van 

stellingen werd gediscussieerd over de verschillende omgevingsfactoren die de 

scheidsrechter beïnvloeden, en in hoeverre de presentatie en houding van de 

scheidsrechter deze invloeden kan tegenhouden. 

 

Internationale examens 

In 2007 hebben geen Nederlandse scheidsrechters deelgenomen aan het FIE-examen. 

 

Internationaal wedstrijdbezoek  

Op de EK in Gent heeft Alexander Heeren gejureerd op uitnodiging van de EFC en FIE.  

Naar het JEK in Praag kon geen Nederlandse scheidsrechter worden afgevaardigd. 
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In het Wereldbekercircuit zijn alle Nederlandse FIE-scheidsrechters actief geweest: Alexander 

Heeren, Ischa Mooren, Anton Oskamp, Teun Plantinga, Henk Smit en Arjen van Viegen. 

 

Scheidsrechterscommissie EFC 

Rob Wolthuis heeft in 2007 zitting gehad in scheidsrechterscommissie van de Europese 

schermbond (EFC). 

 

Reglementen 

De scheidsrechterscommissie heeft het bestuur geadviseerd over de noodzakelijke 

aanscherpingen van de materiaal- en veiligheidseisen. 

De Nederlandse vertaling van het FIE-wedstrijdreglement is geactualiseerd. 

PR- en Promotiecommissie  

Public affairs en promotie bij KNAS 2007-2008 

Met een meer professionele aanpak van PR en Promotie is in het afgelopen jaar op enkele 

terreinen een belangrijke vooruitgang geboekt. Door onduidelijkheden in verantwoordelijk-

heden is een aantal kansen op een nog betere uitstraling blijven liggen. Tot dusver zijn oorzaak 

en gevolg nooit zo helder omschreven.  

 

In een verdere professionalisering past het om komend jaar de nog open liggende kansen aan 

te pakken, onduidelijkheden weg te nemen en de KNAS in de Nederlandse samenleving die 

uitstraling te geven die haar waardig is. 

 

Vrijwilligers, medewerkers binnen het bondsbureau en anderen alleen zullen daar nooit in 

slagen zonder de medewerking van alle leden van de KNAS evenals hun relaties, ouders, 

vrienden en kennissen. Alle neuzen dezelfde kant op dus! 

 

Soms gaat er wel eens iets niet goed en verschijnt een fraai vermeldenswaard resultaat te laat 

op de website of staat er in het mooie bondsblad Touche een verkeerd onderschrift bij een 

foto. Uw opmerkzaamheid daarin werd zeer gewaardeerd, opbouwende kritiek is altijd 

welkom. Iedereen, ook binnen de KNAS, kan nog elke dag van nieuwe ervaringen leren. 

 

Bij de media in het algemeen en de sportmedia in het bijzonder heeft de KNAS in het 

afgelopen jaar goede en waardevolle contacten opgebouwd. De KNAS is trots op de deelname 

van topschermster Sonja Tol aan het televisieprogramma Raymann is laat. De wijze waarop de 

schermsport in dat programma voor een breed publiek werd overgebracht, is lovenswaardig. 

 

Ook regionaal niveau is er veel gedaan, ook al zien veel leden van de KNAS er dan lang niet 

allemaal wat van. Begin dit jaar bijvoorbeeld besteedde RTV Noord uitgebreid aandacht aan 

de ECPKNASCup-wedstrijd bij Donar in Groningen en werd live een schermdemonstratie 

tussen de voorzitter van Donar en de presentatrice uitgezonden. In de regio erkent en gekend 

worden, is van groot belang.  

 

Ons bondsblad Touche is in een nieuw jasje gestoken. De redactie probeert in elk nummer aan 

elke discipline aandacht te schenken. De redactie zoekt ondersteuning – vooral regionaal - en 
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is daarmee druk doende. Leden van de KNAS die graag over hun schermervaringen willen 

schrijven of iets aardigs te melden hebben over schermactiviteiten, waren en blijven daarom 

welkom. Met de PR en promotie van de KNAS gaat het dus goed, maar we blijven aan de weg 

timmeren. 
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6. Activiteiten Topsport 

 

2007: ontwikkeling van PITS 
 

PITS, het Papendal Instituut TopSchermen, dat staat voor het bundelen van alle 

topsportactiviteiten van de KNAS tot een geïntegreerd topsportprogramma, heeft in de 

afgelopen jaren een snelle start en een dynamische groei doorgemaakt. Bij het begin in 2005 

waren twee fulltime bondscoaches in dienst: Roel Verwijlen voor degen en Rorik Jansen voor 

floret. 2006 stond in het teken van de uitbouw en groei van PITS en van talentontwikkeling: 

naast de gearriveerde schermers trainde ook een groep jeugdige talenten onder leiding van de 

bondscoach. 

 

In de 2007 lag de nadruk op uitbouwen van de benutting en professionalisering van PITS. Er 

was sprake van een verdere concentratie van het trainingsprogramma op Papendal (20 

uur/week) om maximaal te profiteren van de aanwezige faciliteiten en topsportcultuur. Bij de 

sporters is gewerkt aan het verbeteren en versterken van hun topsportattitude. Het 

talentontwikkelingsprogramma waarmee in 2006 een start is gemaakt, werd in 2007 doorgezet. 

 

Voltijds topsportprogramma’s vragen om voltijds coaches die de KNAS met hulp van externe 

financiering in dienst heeft kunnen nemen. Door het ontslag van de bondscoach floret heeft het 

floretprogramma op PITS in de tweede helft van 2007 een achterstand opgelopen. 

 

De aanstelling van een nieuwe bondscoach in de persoon van Arvid Oostveen heeft niet lang 

op zich laten wachten. Hij heeft als taak het herstel van het florettrainings- en 

wedstrijdprogramma te bewerkstelligen en om op het EK in Kiev en het EJK in Amsterdam in 

2008 met de floretploegen optimaal te presteren.  

 

Naast voltijds coaching bij degen en floret is er ook voor sabel een start gemaakt met de 

professionalisering van het programma. Door een verkregen subsidie heeft de KNAS Georges 

Dérop als tijdelijke sabelcoach kunnen aanstellen. In de zomer van 2007 is gestart met een 

trainingskamp en daarop volgend een wedstrijd- en trainingsprogramma dat in de loop van 

2008 geïntensiveerd wordt. 

 

Ten behoeve van de organisatie van PITS, het wedstrijd- en trainingsprogramma en 

talentontwikkeling heeft de KNAS door het aanwenden van subsidiegelden in 2007 gebruik 

kunnen maken van de diensten van Herbert Hoogers, een professionele 

topsportcoördinator/programmamanager voor 0,2 fte. 
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Sportieve hoogtepunten 
 

Naast de verdere uitbouw van PITS zijn er sportieve hoogtepunten te melden. Djinn Geurts 

wist het Wereldbekertoernooi Junioren van Zagreb te winnen en werd tweede en derde in 

respectievelijk Lucca en Leszno. In 2007 startte ook de jacht op nominatie voor de 

Olympische Spelen. Sonja Tol slaagde erin zich te nomineren door een mooie zesde plaats in 

Sydney. Ook Bas Verwijlen presteerde uitstekend met een derde plaats in Parijs en een vijfde 

plaats in Sydney, hoewel dit in 2007 nog niet leidde tot nominatie.  

 

Talentontwikkeling 
 

Het beleid ten aanzien van talentontwikkeling dat in 1998 werd ingezet, is ook in 2006 

gecontinueerd. Dit heeft wederom geresulteerd in een VWS-subsidie, waarmee stage- en 

wedstrijdprojecten voor cadetten floret en degen worden uitgevoerd. Het 

talentontwikkelingsproject is thans uiteraard stevig ingebed in PITS. In 2006 is het 

talentontwikkelingsbeleid van de KNAS in opdracht van VWS ge-audit. Het resultaat van de 

audit was dermate positief dat we voor 2007 (en 2008) een substantieel hogere VWS-bijdrage 

tegemoet mochten zien. 

 

Wedstrijdresultaten 

 
Hieronder staan de deelnemers aan en resultaten op EK's en WK's en de resultaten voor zover 

ze betrekking hebben op plaatsingen vanaf de laatste 32 op Wereldbekerwedstrijden.  

 
EK 2007 Gent 
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WK 2007 St. Petersburg 

 

 

 

 

 

                 

 

 

EK 2007 Veteranen St. Gallen 
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WK 2007 Veteranen Sydney 

 
 

JWK 2007 Belek 

 
 

Wedstrijden in Nederland 

 
In 2007 is door Nederlandse verenigingen weer een groot aantal wedstrijden georganiseerd.  

Aan zes internationale Wedstrijden is het Keurmerk Nederlandse Wedstrijden verleend: Oss 

Open (degen), SISTA-RANA (satelliet heren floret en heren sabel; dames floret en dames 

sabel), SISTA-US (floret alle leeftijden dames en heren, degen dames en heren, floret equipe), 

het Koning Willem II toernooi (dames en heren degen), de VOC-Cup (degen, floret, sabel; 

dames en heren) en het Dom-toernooi (floret, sabel; dames en heren). 

 

ECPKNASCup en het NK Individueel  

 
In 2007 is het bekercircuit de ECPKNASCup wederom voortgezet. Dit circuit bestaat uit alle 

in Nederland gehouden open wedstrijden. Van het circuit bestaat een website, die door ECP 

wordt gehost en waar resultaten en rankings bijgehouden worden. Belangrijk element van de 

ECPKNASCup is dat schermers zich via het klassement van het bekercircuit kunnen plaatsen 

voor het Nederlands Kampioenschap 2007.  
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NK 2007 Kampioenen - Individueel 
 

Degen   dames  Sonja Tol 

  heren  Arwin Kardolus 

Floret  dames  Saskia van Erven 

  heren  Sebastiaan Borst 

Sabel  dames  Bonnie van Vuure 

  heren  Teun Plantinga 

 

NK 2007 Kampioenen - Equipe 
 

Degen   dames  zaal Verwijlen 

  heren  zaal Kardolus 

Floret  dames  Scaramouche 

  heren  Scaramouche 

Sabel  dames  Scaramouche 

  heren  Delft Fencing Club 
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7. Activiteiten Breedtesport 

 

Verenigingsondersteuning 

 
Accountmanagement 

In 2007 zijn diverse verenigingen in het kader van accountmanagement bezocht door Ab de 

Jong. De doelstelling van het meerjaren-breedtebeleidsplan is daarmee behaald: in de 

afgelopen jaren zijn alle KNAS-verenigingen één of meerdere keren bezocht. 

 

Bij deze bezoeken stond de stand van zaken binnen de verenigingen en de inventarisatie van 

kadertekorten centraal. Er blijkt binnen de verenigingen grote behoefte te bestaan aan 

uitbreiding van het aantal schermleraren, scheidsrechters en clubscheidsrechters.  

Tevens is informatie en advies verstrekt aan meerdere personen die een schermvereniging 

wilden oprichten. Dit heeft geresulteerd in één nieuwe vereniging SV Haarlem.  

 

Jeugdbeleid 

In 2006 is de KNAS gestart met een enquête onder verenigingen om input te verkrijgen voor het 

jeugdbeleid. Het bestuur heeft op grond hiervan in oktober 2007 een concreet plan opgesteld en een 

tijdspad uitgezet. Begin 2008 is deze informatie gecommuniceerd naar de verenigingen. 

 

Verenigingsondersteuning in samenwerking met de NSA 

De verenigingsondersteuning van de NSA (voorheen NKS) biedt verenigingen ondersteuning van 

eendaagse activiteiten met deelname van een sportadviseur, docent of jurist. Voor een eventuele 

meerdaagse activiteit worden na een intakegesprek afspraken gemaakt over de beste behandeling 

van de individuele hulpvraag. In 2007 hebben 1 vereniging, namelijk La Rapière,  en 1 Groep 

(oude benaming: KNAS-Noord) hiervan gebruik gemaakt. Op de kaderdag was er veel 

belangstelling voor de workshops Ledenwerving en –behoud en Jeugdsportcoördinator, die 

verzorgd werden door de NSA. In 2008 zullen verenigingen via de nieuwsbrief vaker geattendeerd 

worden op deze mogelijkheid van verenigingsondersteuning door de KNAS. 

  

Kaderdag 

Op 24 november 2007 heeft op Papendal de vierde KNAS-kaderdag plaatsgevonden in 

samenwerking met de NHB. Met ruim 80 deelnemers viel de opkomst enigszins tegen. De 

organisatie en samenwerking met de NHB is een succes en zal in de toekomst voortgezet 

worden. Na de opening door de beide voorzitters van de KNAS en de NHB reikten dezen de 

diploma’s uit aan de geslaagde Leraren 2 (KNAS) en de Handboogtrainers (NHB). Hierna 

startte het programma met de workshops PR en communicatie (Servaas Smulders),  Structuur 

nieuwe opleidingen (Martin Booiman), Kanjers in de sport - de kanjervereniging (Sportbytes, 

Wim van ’t Westeinde), Ledenwerving en -behoud (NSA), Jeugdsportcoördinatie (NSA), 

Eerste hulp bij (kleine) sportongevallen (Oranje Kruis), Weerbaarheid voor trainers (Henne 

van Es), Het nut van fysieke voorbereiding (Peter Nieuwenhuis), Technische workshop door de 

NAS (Technische commissie NAS), Workshop voor scheidsrechters (schermen) 

(Scheidsrechterscommissie),  Brassardsysteem (KNAS), Audio-visuele/Technische 

hulpmiddelen bij de training , Bijscholing praktijkopleider niveau 3 en 4 (Martin Booiman) 
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Opleidingen 

 
Algemeen 

In 2007 zijn het toetsplan en het concept ingediend van de proeve van bekwaamheid voor 

Sportleider 2 en Sportleider 3 voor de Beroepscompetentieprofielen uit de 

Kwalificatiestructuur Sport bij het ministerie van VWS. In het najaar van 2008 hopen we het 

toetsplan en de proeve van bekwaamheid van Sportleider 4 in te dienen. 

 

Leraar  2 

In 2007 is de opleiding leraar 2 gestart met 9 deelnemers en in november 2007 op de kaderdag 

hebben 6 geslaagden hun certificaat ontvangen. 

 

Leraar 3 

Oktober 2007 is een groep van 10 leerlingen gestart met de opleiding leraar 3. In 

oktober/november 2008 hopen deze kandidaten dit positief af te ronden. 

 

Scheidsrechters 

Deze oorspronkelijke geplande opleiding heeft geen doorgang gevonden wegens gebrek aan 

kandidaten. 

 

Clubscheidsrechter 

Van de 2 oorspronkelijk geplande opleidingen heeft één vereniging (d’Artagnan) gebruik 

gemaakt. 

 

Bijscholingen scheidsrechters, leraren en bestuurders 

In 2007 is een start gemaakt met het onderzoek naar de bijscholingsbehoefte onder 

scheidsrechters, leraren en bestuurders. Aan de hand hiervan konden workshops worden 

georganiseerd op de kaderdag. 

 

Bijscholing scheidsrechters model Gaby. 

Op 17 en 18 november heeft de bijscholing Gaby plaatsgevonden. Deze workshop was 

gekoppeld aan het internationale SISTA-RANA toernooi in Amsterdam. De workshop stond in 

het teken van theorie en praktijk. 

 

Bijscholing Praktijkopleider niveau 3-4.  

Deze bijscholing  is gehouden op 24 november. 46 kandidaten namen hieraan deel (KNAS-

NHB) waarvan 16 kaderleden. Na deze scholing is men bevoegd cursisten te begeleiden 

tijdens de beroepspraktijkvorming. Na verslaglegging over een praktijk begeleidingsperiode 

ontvangt de kandidaat een deelcertificaat niveau 4. Hiermee wordt vrijstelling voor dit 

onderdeel van de opleiding Sportleider 4 verkregen.  

 

Verbeteren schermaanbod recreanten, jeugd en veteranen 
 

Algemeen 

De subsidieregeling voor recreatieve initiatieven is in 2007 gecontinueerd. 
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Recreanten 

Vijf verenigingen hebben gebruik gemaakt van deze regeling, één minder dan in 2006. 

Recreatiewedstrijden ontwikkelden zich tot Nationale/Internationale toernooien, hierdoor nam 

het aantal aanvragen af. 

 

Jeugd 

Het Jeugdpuntentoernooi (jeugdcompetitie, 10 wedstrijden per jaar) wordt steeds populairder. 

Jeugd krijgt hierdoor wedstrijdervaring en wordt gestimuleerd deel te nemen aan Nationale en 

Internationale wedstrijden. 

 

Het Schermkamp voor schermende jeugd van de KNAS is met een deelname van 55 kinderen 

en de enthousiaste reacties uitstekend geslaagd.  

 

Ontwikkelen en faciliteren brassardsysteem. In 2007 is de discussie rond de inrichting van het 

brassardsysteem bij de KNAS verder gevoerd. Op 24 november 2007 werd het resultaat op de 

kaderdag gepresenteerd. De commissie opleidingen van de KNAS zal dit in samenwerking met 

de NAS en initiatiefnemers Ad van der Weg en Georges Dérop verder uitwerken, zodat het 

brassardsysteem in 2008 kan worden ingevoerd. 

 

Het initiatief tot de Regiotraining Jeugd Zuid Nederland is door de KNAS gehonoreerd met 

een subsidie. 

 

Veteranen 

De veteranentoernooien hebben steeds meer belangstelling bij de buitenlandse verenigingen en 

staan  nu ook op de wedstrijdkalender in Duitsland en bij de EVFC. 

 

Het internationale VetCup-toernooi heeft deelnemers uit Duitsland en België. De 

samenwerking met VVC (niet elektrisch, maar oude stijl) om de Ad Vermolenbeker is niet 

doorgegaan omdat er geen aanmeldingen waren. 

 

Met de vier Ferrum Vetum-toernooien in 2007 is de doelstelling van vier toernooien per jaar 

gerealiseerd. De subsidie van de EFC/CEE (uit hun veteranenbudget) was een stimulans voor 

het veteranenschermen in Nederland. 

 

Internationale wedstrijddeelnames van Nederlandse veteranen: 

- EK in Zwitserland St. Gallen. Nederland was met 10 deelnemers hier aanwezig voor Dames 

Floret, Dames en Heren Degen en Heren Sabel. Oscar Kardolus behaalde zilver bij Sabel 

Heren 50-59 en Bep van der Pol behaalde brons bij dames floret 70+. 

- WK Veteranen in Sydney, Australië. Twee deelnemers uit Nederland, Sabel Heren en Dames 

Degen. Oscar Kardolus won hier de zilveren medaille bij Heren Sabel 50-59. 
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Verbeteren communicatie 

 
In 2007 is de nieuwsbrief 6 maal uitgekomen. Deze nieuwsbrief komt ongeveer om de 6 weken 

uit (niet tijdens de vakantieperiode). Op de site is inmiddels ruimte gemaakt voor het 

communiceren van bestuursactiviteiten. Verdere implementatie daarvan volgt nog. 

 

Conclusie  

 
Het afgelopen jaar is er weer veel ondernomen binnen de KNAS op het gebied van 

breedtesport. 

 

Gedurende 2007 is verder gewerkt aan het afstemmen van de opleidingen op de 

Beroepscompetentieprofielen uit de Kwalificatiestructuur Sport. Bij het ministerie van VWS 

zijn de opleidingen Sportleider 2 en Sportleider 3 ingediend. Sportleider 4 wordt voorbereid 

voor indiening bij VWS in 2008.  

 

We hebben laten zien serieus en structureel werk te willen maken van het (technisch) 

kaderprobleem bij de verenigingen, niet alleen met de afronding van de opleiding Sportleider 

3, (9 deelnemers/6 geslaagden) maar ook met de start van de Sportleider 3 (10 deelnemers). 

Van de 2 oorspronkelijk geplande opleidingen van clubscheidsrechter is er één gerealiseerd. 

 

De scheidsrechtersopleiding kon helemaal niet doorgaan omdat zich, net als in 2006, 

onvoldoende kandidaten hadden aangemeld. Hierdoor is van totaal 36 opleidingsplaatsen geen 

gebruik gemaakt. Dit zal in de toekomst zijn weerslag hebben op de wedstrijden. Het is een 

zorgwekkende ontwikkeling, zeker gezien het feit dat de verenigingen aangeven een tekort te 

hebben aan leraren en scheidsrechters, maar er tegelijk niet in slagen kandidaten te vinden. 

 

Met de workshops op de kaderdag heeft de KNAS verenigingsbestuurders, scheidsrechters, 

schermleraren en kaderleden een uitgebreid pakket aangeboden. De KNAS blijft, kortom, 

ambitieus. Er is nog een hoop werk te verrichten, maar we zijn op de goede weg. Een punt van 

aandacht blijkt de continuïteit en uitvoerende capaciteit van KNAS-breedtesport. 

 

Breedtesportbeleid 
 

Voor 2007 zijn de hoofdstrategieën uit het Meerjaren-beleidsplan Breedtesport 2005-2008 

gehandhaafd. De vier speerpunten van het breedtesportbeleid 2005-2008 waren: 

 

1. Het opleiden en bijscholen van zo veel mogelijk scheidsrechters en schermleraren en 

investeren in de kwaliteit van de opleidingen. 

De KNAS heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in opleidingen. Er zijn 86 schermleraren 

opgeleid. In oktober 2007 is de opleiding Schermleraar 3 gestart met 10 deelnemers. Aan de 

bijscholing voor Praktijkopleider niveau 3 en 4 hebben 45 kandidaten van de NHB en KNAS 

deelgenomen. De situatie rond de scheidsrechtersopleiding is zorgwekkend: in 2006 en 2007 is 

van deze mogelijkheid geheel geen gebruik gemaakt door de verenigingen. Ook van de 

mogelijkheid van de opleiding clubscheidsrechter wordt niet optimaal gebruik gemaakt. 
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2. Het versterken van de verenigingen door accountmanagement, verenigingsondersteuning en 

bijscholing.  

In het kader van het accountmanagement zijn de afgelopen twee jaar alle verenigingen 

bezocht. Verenigingen die vragen of een verzoek hebben, kunnen hier ook in 2008 gebruik van 

maken. Verenigingsondersteuning door de NSA (met eendaagse of meerdaagse activiteiten) 

zal ook mogelijk zijn in 2008. Met de bijscholingsmogelijkheden op de kaderdag via het grote 

aantal workshops was er veel keus voor de deelnemers. Meer hierover onder het kopje 

Kaderdag. 

 

3) Het stimuleren van meer en beter schermaanbod vooral voor recreanten, jeugd en 

veteranen.  

De KNAS verleende in het kader hiervan subsidie aan Recreatietoernooien, het Jeugdpunten 

toernooi, het Schermkamp, de Regiotraining Zuid Nederland, de uitbreiding van het 

veteranenschermen, en droeg daarmee bij aan de uitbreiding van de mogelijkheden voor al 

deze doelgroepen. 

 

4) Het verbeteren van het imago en de communicatie van de KNAS.  

De relatie tussen de bond en de schermverenigingen is nog altijd niet optimaal. Met de 

nieuwsbrief en de rubriek bestuursbesluiten op de site is hier een start mee gemaakt. 

Verbeterde communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt. 
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8. Besluit 

2007 is een jaar geworden waarin we veel van de eerder behaalde successen konden 

consolideren. Op nationale en internationale lopers beginnen we de resultaten te zien van 

PITS, en ook de prestaties van onze topschermers die al zonder deze ondersteuning een goede 

carrière wisten op te bouwen, mochten er weer zijn. 

 

2007 was ook het jaar waarin de professionalisering eindelijk echt goed op gang begon te 

komen. Steeds meer taken kwamen terecht op de bureaus van de mensen die ze nu eenmaal het 

beste kunnen uitvoeren: de professionals van het bondsbureau. Het bestuur van de KNAS 

meent dat dit de beste manier is om de belangen van haar leden te dienen.  

 

In een klimaat waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, en waarin de 

leden hun verenigingen en de bond steeds vaker zijn gaan zien als leveranciers van diensten, is 

het vanzelfsprekend dat we de structuren van die bond daar ook op inrichten. Dat betekent: 

heldere regels, heldere procedures, duidelijke aanbiedingen maar ook duidelijke en soms 

onverbiddelijke afspraken. Dat laatste heeft in het afgelopen jaar wel eens tot wrijving geleid.  

 

Gelukkig vonden we ook dit jaar onze hoofdsponsor European Communication Projects BV en 

sponsor Multi M/IT weer aan onze zijde. Inmiddels hebben we deze samenwerking met onder 

meer de ECPKNASCup in een zeer geslaagde vorm kunnen gieten. We hopen dan ook op een 

vruchtbare voorzetting voor de komende jaren. 

 

Namens de schermers in Nederland wil het bondsbestuur via deze weg traditioneel zijn 

welgemeende waardering uitspreken richting alle vrijwilligers - bestuurders, scheidsrechters, 

toernooi-organisatoren die zich vaak enorm hebben ingespannen voor het plezier en het succes 

van anderen, zonder op dergelijke momenten zelf met het wapen in de hand mee te kunnen 

genieten. Het getuigt van die ouderwetse verenigingsgeest en dat verantwoordelijkheidsgevoel 

waarvan we nooit genoeg zullen krijgen! 

 

Dank van het bestuur gaat zeer zeker ook uit naar onze medewerkers Ook zij vormden een 

onlosmakelijk deel van de successen in 2007. Wij vertrouwen er volledig op dat zij met frisse 

moed en onder aanvoering van een nieuwe bondsdirecteur gaan meewerken aan de verdere 

professionalisering van de KNAS. 

 

Tot slot bedankt het bestuur de vrijwilligers. Zonder de inspanningen van deze groep zou de 

KNAS niet kunnen realiseren wat zij heeft gedaan in 2007. Deze groep staat aan de basis van 

vele activiteiten en zonder hen zou het schermen in Nederland niet zijn wat het nu is. We 

hopen dan ook dat onze huidige vrijwilligers nog lang actief blijven en andere leden zich nog 

aansluiten bij het vrijwilligerscorps.  

 

Huub Stegeman, secretaris 


